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1 Inngangur 

Aðalskipulagsgerð er vettvangur stefnumótunar sveitarstjórnar í samráði við íbúa og 

hagaðila, að teknu tilliti til heildarhagsmuna, um viðfangsefni sem snerta þróun 

sveitarfélagsins til lengri tíma. Aðalskipulagið felur í sér sýn og skýra ákvörðun um hvert 

sveitarfélagið vill stefna og hvernig settum markmiðum verður náð. 

Aðalskipulag Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 er fyrsta aðalskipulag 

sveitarfélagsins eftir að það varð til við sameiningu sveitarfélaganna í Skagafjarðarsýslu 

árið 1998. Meðal yfirmarkmiða á sínum tíma voru að í sveitarfélaginu verði félagslegt 

öryggi, fjölbreytt félagslíf og öflugt atvinnulíf. Miðað var við að nýta vel svæði sem ekki 

eru fullbyggð, að viðhalda byggðarmynstri og náttúruvernd í Sveitarfélaginu Skagafirði. 

Margt í leiðarljósum gildandi aðalskipulags á enn vel við. Markmið um fjölgun hefur ekki 

gengið eftir og hefur íbúafjöldi í sveitarfélaginu haldist óbreyttur frá því aðalskipulagið tók 

gildi árið 2012. Ljóst er að endurskoða þarf hluta markmiða ásamt því að margt hefur 

breyst frá að aðalskipulagið tók gildi. Það er því komið að endurskoða aðalskipulags 

sveitarfélagsins, fara yfir markmið þess og stefnur, leggja fram ný markmið og stefnur um 

landnotkun í takt við nýja tíma og upplýsingar. 

Skipulags- og byggingarnefnd leggur áherslur á samráð og samtal á meðan unnið er að 

nýju skipulagi. Nú þegar hefur verið haldin vinnustofa meðal allra nemenda í 7. og 9. bekk 

í sveitarfélaginu, og opinn fundur um áherslur í komandi skipulagi. Niðurstaða þeirra 

funda hefur skilað sér í skipulags- og matslýsinguna.  

Auk þeirra áherslna sem komu fram í samráði við íbúa og hagaðila hefur sveitarfélagið 

markað stefnu í ýmsum málaflokkum sem tengjast aðalskipulagsgerð. Þar má nefna m.a. 

nefna Húsnæðisáætlun til ársins 2026 og Sóknaráætlun Norðurlands vestra 2020-2024. 

Einnig er að hefjast vinna við umhverfisstefnu sveitarfélagsins. 

Skipulags- og matslýsing er í raun verklýsing á þeirri vinnu sem er fram 

undan við mótun nýs aðalskipulags fyrir sveitarfélagið.  

Sveitarstjórn ákvað á fundi sínum 12. desember 2018 að endurskoða 

aðalskipulagsáætlun sveitarfélagsins. Nýtt aðalskipulag mun byggja á nýjum 

grundvallarforsendum um íbúaþróun, atvinnuþróun, stöðu landbúnaðar og 

náttúruverndar, og leggja fram stefnu og aðgerðir til ársins 2035 sem snúa að fjölbreyttum 

málaflokkum s.s. atvinnu, íbúa, húsnæði, auðlindir, samgöngur, umhverfismál og 

samfélag.  

Sveitarstjórn stefnir að því að í sveitarfélaginu verði áfram öflugt 

atvinnulíf, sterkur landbúnaður, sjálfbært samfélag og boðið verði upp á 

lífsgæði sem stuðli að fjölgun íbúa. 

Í skipulags- og matslýsingu er unnin í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010 og lög um 

umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Skipulags- og byggingarnefnd, stýrir 

skipulagsvinnunni og í henni sitja: Einar E. Einarsson, formaður, Regína Valdimarsdóttir, 

varaformaður, Álfhildur Leifsdóttir, ritari, og Sveinn Þ. Úlfarsson, áheyrnafulltrúi. 

Skipulagsfulltrúi er Jón Örn Berndsen.  

Skipulags- og byggingarnefnd stefnir á að nýtt aðalskipulag taki gildi í lok árs 2020. 
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2 Staðhættir 

Landsvæði Sveitarfélagsins Skagafjarðar nær yfir stærstan hluta svæðisins í kringum 

Skagafjörð og liggur milli tveggja meginfjallabálka, Skaga að vestan og Tröllaskaga að 

austan. Skagafjörður, héraðið inn af honum og þverdalirnir, eru grafnir inn í þetta hálendi. 

Nær sveitarfélagið einnig inn til landsins að Hofsjökli. ´ 

Í sveitarfélaginu eru fimm þéttbýliskjarnar: Sauðárkrókur, Hofsós, Varmahlíð, Hólar í 

Hjaltadal og Steinsstaðir.   

Stærð sveitarfélagsins er 4.168 ferkílómetrar, sem gerir það að 7. stærsta sveitarfélaginu 

á Íslandi. 

 
 

3 Gildandi aðalskipulag 

Meðal yfirmarkmiða núverandi aðalskipulags eru að í sveitarfélaginu verði félagslegt 

öryggi, fjölbreytt félagslíf og öflug atvinna. Aðalskipulagið markar stefnu um að 

byggðarmynstur í Sveitarfélaginu Skagafirði breytist ekki á skipulagstímanum, svæði 

haldist að mestu óbreytt og ekki er gert ráð fyrir nýjum þéttbýlissvæðum. Meðal markmiða 

Mynd 2.1 Sveitarfélagið Skagafjörður og þéttbýliskjarnar. 
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í þéttbýli eru að íbúafjölgun verði í samræmi við landsmeðaltal eða meiri og að 

íbúðarsvæði verði á þéttbýlisstöðunum og lóðir þar til fjölbreyttrar íbúðarbyggðar. Miðað 

er við að nýta vel svæði sem ekki eru fullbyggð, að viðhalda byggðarmynstri og 

náttúruvernd í Sveitarfélaginu Skagafirði.  

Forsendur aðalskipulagsins um íbúafjölgun hafa ekki gengið eftir og skilgreind 

íbúðasvæði og miðsvæði í aðalskipulagi eru ekki fullbyggð.   

4 Forsendur 

4.1 Íbúafjöldi 

Íbúar í Sveitarfélaginu Skagafirði voru 4.030 þann 1. júní 2019. Frá ársbyrjun 2016 fram 

til 1. júní 2019 hefur íbúum fjölgað um 100 manns. Horft til síðustu 15 ára hefur íbúum 

hins vegar fækkað um 150 manns, sem jafngildir um 0,3% árlegri fækkun yfir tímabilið. 

Aldurs- og kynjasamsetning í Sveitarfélaginu Skagafirði árið 2019 er að mestu svipuð og 

aldursdreifing landsmanna allra. Helstu frávik eru meðal fólks á fertugsaldri sem er 

hlutfallslega færra í Skagafirði en sami aldurshópur meðal landsmanna í heild, sbr. Mynd 

4.1.  

 

Mynd 4.1 Aldurs- og kynjaskipting íbúa Skagafjarðar og á Íslandi árið 2019 

4.2 Mannfjöldaspá 

Mannfjöldaspá Hagstofu Íslands gerir ráð fyrir að landsmönnum fjölgi nokkuð hratt eða á 

bilinu um 1-2,5% á ári á landsvísu fram til ársins 2023, en að svo hægi á íbúafjölgun og 

hún verði á bilinu -0,5% til tæplega 1% fram til ársins 2035. Mannfjöldaspá Hagstofu 

Íslands er fyrir landið í heild, en mikil munur er jafnan á íbúaþróun milli landshluta, á 

kjarnasvæðum og utan kjarnasvæða. Íbúum á Norðurlandi vestra fækkaði um 743 eða 

9% á árunum 2000-2019 og fækkaði í öllum sveitarfélögum landshlutans á tímabilinu. Á 

sama tímabili fjölgaði íbúum Íslands í heild um 28%.  

Íbúðalánasjóður (ÍLS) hefur unnið staðbundnar íbúaspár í tengslum við gerð 

húsnæðisáætlana sem byggja á mannfjöldatölum Hagstofu. Í spá ÍLS er gert ráð fyrir um 

5% fækkun íbúa til 2030 utan kjarnasvæða á Norðurlandi, en að á kjarnasvæðum á 
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Norðurlandi verði árleg fjölgun íbúa hlutfallsleg um helmingi hægari en á landinu í heild, 

eða um 0,5% (skv. miðspá). Fyrir Sveitarfélagið Skagafjörð gerir íbúaspá ÍLS ráð fyrir 

áframhaldandi fækkun íbúa.1  

Mannfjöldaspár eru alltaf háðar mikilli óvissu. Þróun búsetu er nátengd staðbundnum 

aðstæðum og þróun efnahags- og atvinnulífs, húsnæðismála og annarra samfélagsþátta.  

Mynd 4.2 sýnir íbúaþróunina í Sveitarfélaginu Skagafirði síðastliðin 15 ár og breytingar á 

fjölda íbúa Skagafjarðar ef spátilvik úr áðurnefndum mannfjöldaspám Hagstofu og 

Íbúðalánastofnunar eru lögð til grundvallar. Á myndinni er einnig framreiknuð fjölgun um 

0,5% á ári, sbr. miðspá fyrir kjarnasvæði á Norðurlandi.  

Stefnt er að því að íbúar sveitarfélagsins verði um 4.400 árið 2035. 

 

Mynd 4.2 Íbúaþróun Skagafjarðar síðustu 15 ár og mismunandi íbúaspár til 2035. 

Við mótun aðalskipulagstillögu þarf að leggja fram íbúaspá sem tekur mið af 

staðbundnum aðstæðum, íbúaþróun síðustu ára og einnig markmiðum sveitarfélagsins á 

skipulagstímabilinu um að styrkja byggð í Skagafirði.  

Markmið aðalskipulagsins er að snúa við neikvæðri íbúaþróun og skapa 

skilyrði fyrir fjölgun íbúa. Stefna sveitarfélagsins er að íbúum 

Sveitarfélagsins Skagafjarðar fjölgi um 0,5% að meðaltali á ári út 

skipulagstímabilið, sem jafngildir um 340 manns á 15 árum.   

Á íbúafundi um áherslur skipulagsvinnu kom fram skýr vilji að fjölga íbúum. Þar komu 

jafnframt fram mismunandi áherslur t.d. að huga vel að þeim sem búa í sveitarfélaginu, 

huga að þjónusta sé til staðar og fjölga atvinnutækifærum.  

 

 

1 https://www.ils.is/hagdeild/husnaedisaaetlanir/  
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Stefna sveitarfélagsins um fjölgun íbúa felur í sér að móta þarf nauðsynlega umgjörð svo 

hún gangi eftir, sem þarf m.a. að taka til húsnæðis, þjónustu, lífsgæða og öryggis, 

samgangna og atvinnu. Það er megin inntak nýs aðalskipulags að móta áætlun um 

umgjörð til að markmið náist.  

4.3 Atvinnumál  

Í lok september 2019 var áætlað að 2.188 manns væru á vinnumarkaði í Skagafirði, eða 

um 54% íbúa. Í september 2019 var atvinnuleysi í Sveitarfélaginu Skagafirði 0,5%. 

Atvinnuþátttaka er nokkuð árstíðabundin. Meira er um starfandi fólk í sveitarfélaginu á 

öðrum og þriðja ársfjórðungi en á fyrsta og fjórða.2 

Það er nokkuð fjölbreytt atvinnulíf í sveitarfélaginu. Stærstu atvinnugreinarnar í 

Skagafjarðasýslu árið 2017 í tekjum talið eru: Fræðslustarfsemi, verslun, opinber 

stjórnsýsla, heilbrigðis- og félagsþjónusta, iðnaður, mannvirkjagerð, fiskveiðar, fiskvinnsla 

og landbúnaður (sjá Mynd 4.3).  

 

Mynd 4.3 Atvinnugreinar og umfang atvinnutekna í Skagafjarðarsýslu árið 2017. Heimild: Byggðastofnun 

Sveitarfélagið er landbúnaðarhérað og er landbúnaður talinn ein mikilvægasta 

atvinnugreinin í sveitarfélaginu og grundvöllur búsetu í dreifbýli. Í landshlutanum á ræktun 

íslenska reiðhestsins sér sterka hefð. Vöxtur hefur verið í landbúnaði frá árinu 2008. 

Einnig er öflugur sjávarútvegur. Í Skagafirði fer fram mikil matvælaframleiðsla og 

fjölbreyttar matvælarannsóknir, þar er rekið sláturhús, mjólkurvinnsla og rækjuvinnsla. 

Sauðárkrókur sér í lagi er miðstöð þjónustu og menntunar fyrir svæðið. Ferðaþjónusta 

hefur smám saman verið að styrkjast á svæðinu og er sú atvinnugrein í sveitarfélaginu 

 

 

2 https://www.vinnumalastofnun.is/maelabord-og-tolulegar-upplysingar/maelabord/atvinnuleysi-eftir-sveitarfelagi  

https://www.vinnumalastofnun.is/maelabord-og-tolulegar-upplysingar/maelabord/atvinnuleysi-eftir-sveitarfelagi
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sem hefur vaxið mest hlutfallslega. Þá hefur rekstur Steinullarverksmiðjunnar verið 

stöðugur.   

Samkvæmt samantekt Byggðastofnunar á ríkisstörfum voru 299 stöðugildi ríkisstarfa í 

Sveitarfélaginu Skagafirði árið 2018 og hafði fjölgaði um 17 stöðugildi frá árinu 2013. Á 

Norðurlandi vestra eru 10,7% íbúa á vinnumarkaðsaldri (15-64 ára) í stöðu hjá opinberum 

hlutafélögum eða stofnunum í eigu ríkisins árið 2018, en sama hlutfall var 10,4% á 

landsvísu.3 

Mestur hlutfallslegi vöxtur á tímabilinu 2008-2017 er í gistingu og veitingum, fiskvinnslu, 

landbúnaði, menntun, menningu og íþróttum, verslun sérhæfðri þjónustu.4 

 

Mynd 4.4 Breytingar í atvinnutekjum eftir atvinnugreinum á tímabilinu 2008-2017. Heimild: Byggðastofnun 

Sveitarfélagið leggur áherslu á að viðhalda og auka við fjölbreytt 

atvinnulíf, efla ferðaþjónustu, styrkja framleiðslu, efla sjávarútveg og 

standa vörð um landbúnaðarsvæði. Til þess þarf að hafa mannauð, 

aðgengi að orku, hreinu vatni, háhraðanet, greiðar samgöngur og tryggja 

að aðstæður séu eftirsóknarverðar til að búa í fyrir fólk á öllum aldri. 

 

 

3 https://www.byggdastofnun.is/static/files/Starfagreining/31.12.2018/rikisstorf-31.12.2018.pdf  
4 Byggðastofnun. Atvinnutekjur 2008-2017 eftir atvinnugreinum og landshlutum (2018). 

https://www.byggdastofnun.is/static/files/Starfagreining/31.12.2018/rikisstorf-31.12.2018.pdf
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4.4 Íbúðarhúsnæði 

Árið 2018 voru skráðar 1.802 íbúðir í Sveitarfélaginu Skagafirði. Á árabilinu frá 2000 til 

2009 bættust við húsnæðisstofninn 178 íbúðir. Mest aukning milli ára var árið 2005-2006 

þegar 47 íbúðir voru skráðar. Frá 2009 til 2018 hafa verið skráðar 38 nýjar íbúðir. Árið 

2019 hafa verið gefin út byggingarleyfi fyrir 48 íbúðum. 

 

Mynd 4.5 Fjöldi íbúða í Sveitarfélaginu Skagafirði á tímabilinu 2000-2018. Heimild: Fasteignaskrá 

Langalgengasta húsnæðisgerðin í sveitarfélaginu er einbýli en þó er munur á 

hlutfallsskiptingu húsnæðisgerða milli svæða í sveitarfélaginu. Öll fjölbýlishús 

sveitarfélagsins eru á Sauðárkróki og þar er hlutfall fjölbýlishúsa 17% en einbýli um 

helmingur íbúðarhúsnæðis. Í öðru þéttbýli í sveitarfélaginu er hlutfall einbýla yfir 80% og í 

dreifbýli enn hærra.  

 

 

Einbýli;
1318; 74%

Tvíbýli;
216; 12%

3-5 íbúða hús
83; 5%

6 eða fleiri íbúðir; 
170; 9%

Einbýli

Tvíbýli

3-5 íbúða hús

6 eða fleiri íbúðir

Mynd 4.6 Fjöldi íbúða í sveitarfélaginu skipt eftir húsnæðisgerð 2017. Heimild: Þjóðskrá 
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5 Viðfangsefni og áherslur 

Leiðarljós aðalskipulagsvinnunnar verða að skapa lífsgæði fyrir íbúa í 

Skagafirði með þróun atvinnutækifæra, nauðsynlegri grunnþjónustu fyrir 

alla aldurshópa, tækifærum til fjölbreyttrar búsetu og nálægð við náttúru.  

Áhersla aðalskipulagsvinnu er á hagkvæma nýtingu lands og auðlinda og hagkvæma 

uppbyggingu innviða, þ.m.t. samgöngu- og veitukerfa.  

Skipulagsvinnan mun fylgja þeirri stefnumörkun sem fram kemur í stefnumótun 

landsskipulags og annarri stefnumörkun s.s. Sóknaráætlun Norðurlands vestra. Þá mun 

skipulagsvinnan taka mið af aðalskipulagsáætlunum aðliggjandi sveitarfélaga, 

sérstaklega hvað varðar landnotkun á sveitarfélagsmörkum, samgöngur og aðra 

sameiginlega hagsmuni. 

Auk þess verður í skipulaginu útfærð stefnumörkun ýmissa áætlana stjórnvalda, sem eiga 

við um Sveitarfélagið Skagafjörð, sbr. kafla 6.  

5.1 Helstu viðfangsefni skipulagsvinnu 

Helstu málaflokkar skipulagsvinnu verða: Atvinna, íbúðarbyggð, auðlindir, samgöngur og 

veitur, samfélag, verndarsvæði og umhverfismál. Vinna við þessa málaflokka mun m.a. 

byggja á spám um íbúaþróun í sveitarfélaginu, möguleikum til atvinnuuppbyggingar í 

sveitarfélaginu, framtíðarsýn íbúa og fyrirtækja í sveitarfélaginu og stefnumörkun annarra 

áætlana. 

Við mótun nýs skipulags og ákvarðana um landnotkun verður horft til þess að stuðla að 

sjálfbærri þróun í sveitarfélaginu og stuðst við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.  

Mynd 4.7 Landnotkun á Sauðárkróki, m.v. gildandi aðalskipulag. 
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Hugað verði að því að gæði lands og byggðar verði ekki síðra að 

skipulagstímabili loknu og að stefna aðalskipulags stuðli að sjálfbærum 

vexti samfélagsins, þar sem m.a. er horft til sjónarmiða ólíkra aldurshópa, 

hagsmuna, umhverfisins og heimsmarkmiða. 

 

5.2 Atvinna 

Við mótun aðalskipulagstillögu verður áhersla lögð á að skapa skilyrði fyrir fjölbreytt 

atvinnulíf í sveitarfélaginu og atvinnutækifæri fyrir fólk með mismunandi menntun og 

hæfni. Huga þarf að áhrifum sjálfvirknivæðingar á núverandi atvinnulíf og störf. Styrkja 

þarf grunnstoðir atvinnulífs og greinar í vexti og jafnframt draga úr neikvæðum 

umhverfisáhrifum atvinnustarfsemi. Miðað við að stefnt sé á að íbúar verði 4.400 árið 

2035, þarf um 200 ný störf í sveitarfélaginu á tímabilinu 2020-2035. 

Meðal markmiða í atvinnuuppbyggingu eru: 

• Að styrkja grunnstoðir atvinnulífsins, landbúnað, sjávarútveg og ferðaþjónustu og 

skapa skilyrði fyrir vaxtarsprota - vöruþróun og nýsköpun. 

• Að efla ferðaþjónustu með stefnu sem styður við þróun ferðamannastaða, veitinga- 

og gistiþjónustu. Stuðla að fjölgun gistinótta í Skagafirði og afþreyingarmöguleikum.  

• Fjölga atvinnutækifærum fyrir fólk með framhaldsmenntun og sérfræðiþekkingu. Nýta 

tækifæri sem felast í fjölgun starfa án staðsetningar. 

• Að skapa ákjósanleg skilyrði fyrir þróun fjölbreytts iðnaðar, svo sem 

matvælaframleiðslu, verkstæða og fyrirtækja á sviði mannvirkjagerðar. 

• Tryggja aðgengi að góðu landbúnaðarlandi. 

• Skilgreina aðgerðir sem á að ráðast í á skipulagstímabilinu til að markmið skipulags 

gangi eftir. 

Í skipulagsvinnu verður farið yfir núverandi afmörkun atvinnusvæða og þá 

stefnu sem þar er í gildi. Mótuð verður ný stefna eða núverandi stefna 
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uppfærð, eftir því sem við á. Horft er til hvers konar atvinnustarfsemi er í 

dag og þróun hennar á næstu árum. Í kjölfar þess verða atvinnusvæði 

afmörkuð, stærð þeirra ákveðin og unnin áfangaskipting.   

5.3 Íbúðarbyggð og önnur byggð 

Í sveitarfélaginu eru fimm skilgreindir þéttbýliskjarnar, Sauðarkrókur er þeirra 

fjölmennastur með 65% íbúa, en rúm 9% búa í minna þéttbýli; á Hofsósi, Varmahlíð, 

Hólum og Steinsstöðum, en um fjórðungur íbúa sveitarfélagsins býr í dreifbýlinu. Líklegt 

er að hlutfall íbúa í dreifbýli í Skagafirði haldi áfram að lækka með hliðsjón af þróun 

byggðar í dreifbýli á landinu. Mikilvægt er að standa vörð um og efla þéttbýli og dreifbýli í 

Skagafirði. Áhersla er lögð á að skapa aðlaðandi umhverfi til búsetu og fjölbreytta 

búsetukosti. Í því felst að móta eftirsóttar aðstæður í kjörnum og dreifbýli. 

Miðað við fjölgun íbúa um 370 til ársins 2035 er gert ráð fyrir að byggja þurfi um 185 

íbúðir.  

Meðal markmiða um þróun íbúðarbyggðar eru:  

• Að efla núverandi þéttbýliskjarna og tengja þá betur saman með því að nýta 

styrkleika og gæði hvers kjarna.  

• Að Sauðárkrókur verði miðstöð þjónustu í sveitarfélaginu, þar sem þjónusta, 

menntun, atvinna og ímynd verði í samræmi við framtíðarsýn sveitarfélagsins. 

• Að tryggja framboð íbúðarhúsnæðis sem mætir húsnæðisþörfum íbúa.   

• Ný íbúðarbyggð þróist í góðum tengslum við núverandi byggð með hagkvæma 

nýtingu lands og þjónustukerfa að leiðarljósi. Kanna möguleika á að þétta byggð.  

• Fara yfir nýtingu svæða fyrir frístundabyggð. 

• Móta viðmið um gæði byggðar, vandaða hönnun við skipulag og hönnun mannvirkja, 

til að skapa eftirsóknarverða búsetu. 

• Skilgreina aðgerðir sem á að ráðast í á skipulagstímabilinu til að markmið skipulags 

gangi eftir. 

Í skipulagsvinnu verður horft til uppfærðrar húsnæðisáætlunar 

sveitarfélagsins, lagt mat á styrkleika og veikleika hvers kjarna, kortlögð 

svæði þar sem unnt er að þétta byggð og meta umfang þéttingar, og 

afmörkuð verndarsvæði í byggð til að tryggja verndun byggðarsögunnar. Í 

skipulaginu verður lögð fram stefna um umfang uppbyggingar og 

áfangaskiptingu. 

5.4 Auðlindir 

Sveitarfélagið Skagafjörður er ríkt af náttúrulegum gæðum. Stefna aðalskipulags skal 

stuðla að hagkvæmri nýtingu lands og landgæða og tryggja nýting auðlinda sé sjálfbær. 

Meðal viðfangsefna til skoðunar í aðalskipulagsvinnunni eru orkumál, ræktarland, 

efnistaka og meðhöndlun úrgangs: 

• Endurskoða skilmála um smávirkjanir.  

• Taka afstöðu til þess hvort taldir eru möguleikar á orkuframleiðslu í dreifbýli með 

vindorku, í sátt við náttúru og samfélag. 

• Bætt orkunýtingu. 
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• Að standa vörð um gott ræktarland og landbúnaðarland, með því að móta skilmála ef 

breyta á landbúnaðarlandi og heimildir um uppbyggingu á landbúnaðarlandi. 

• Stefnumörkun um efnistöku og skilgreina nýja efnistökustaði og loka þeim sem ekki 

eru í notkun. 

• Að draga úr magni úrgangs til förgunar og umfangi urðunar. Auka endurvinnsluhlutfall 

úrgangs og jarðgerð, sbr. markmið svæðisáætlunar um meðhöndlun úrgangs.  

• Skilgreina aðgerðir sem á að ráðast í á skipulagstímabilinu til að markmið skipulags 

gangi eftir. 

Í skipulagsvinnu verður lagt mat á gott landbúnaðarland og hvar í 

sveitarfélaginu væru ákjósanleg svæði fyrir nýtingu vindorku.  

5.5 Samgöngur og veitur (þjónustukerfi) 

Samgöngur í sveitarfélaginu eru almennt góðar. Aðalhöfn sveitarfélagsins er 

Sauðárkrókshöfn og á Hofsósi er bátahöfn. Í Haganesvík og Selvík eru litlar 

smábátahafnir. Á Sauðárkróki er flugvöllur með bundnu slitlagi en hann er ekki í grunneti 

samgöngukerfisins og þangað er ekki áætlunarflug. Helstu áherslur í 

aðalskipulagsvinnunni varðandi samgöngur og veitur eru: 

• Leggja fram tillögur um jarðgöng og nauðsynlegar tengingar við þau.  

• Marka stefnu um þjóðvegi í sveitarfélaginu, tengingar við kjarna og ferðmannastaði. 

Skoða möguleika á hringtengingu úr Tungusveit og yfir á Kjálka í Akrahreppi. 

• Kortleggja núverandi og nýjar reiðleiðir, sem mæti þörfum um útivist og 

ferðaþjónustu. 

• Sauðárkrókshöfn þjóni sem best þríþættu hlutverki: fiskihöfn, flutningahöfn og 

ferðaþjónustuhöfn. Forsendur stækkunar hafnar svo þar geti lagt að bakka 

skemmtiferðaskip verði skoðaðar. 

• Skrá aðra vegi en þjóðvegi í sveitarfélaginu, í samræmi við ákvæði 

náttúruverndarlaga og reglugerð nr. 260/2018 um vegi í náttúru Íslands. 

• Bæta fjarskipti um ljósleiðara og þráðlaus kerfi (gsm, tetra) í sveitarfélaginu.  

• Stuðla að framboð raforku mæti þörfum samfélagsins, m.a. orkuskiptum samgangna 

(hleðslustöðvar, rafvæðing hafnar) og atvinnuuppbyggingu. 

• Fara yfir stöðu fráveitu og framtíðarþörf í fráveitumálum.  

• Skilgreina aðgerðir sem á að ráðast í á skipulagstímabilinu til að markmið skipulags 

gangi eftir. 

Í skipulagsvinnu verður m.a. lögð áhersla á að leggja fram 

samgönguskipulag fyrir sveitarfélagið, þar sem áhersla er lögð á greiðar 

og öruggar samgöngur milli þéttbýlisstaða, tengingar við aðliggjandi 

sveitarfélög og aðgengi að ferðamannastöðum. Jafnframt verður mótuð 

stefna um þjónustukerfi, þ.e. veitur, og að þau anni þeirri þróun sem 

áætlað er að verði á næstu 15 árum. 
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5.6 Samfélag  

Í aðalskipulagi þarf að greina forsendur og setja markmið um hvernig sveitarfélagið getur 

mætt þörfum fyrir samfélagsþjónustu, uppbyggingu menntastofnana og tryggt gott 

aðgengi að heilbrigðisþjónustu, m.a. þjónustu fyrir aldraða. Áhersla verði lögð á að stuðla 

að góðri lýðheilsu í sveitarfélaginu, með því að tryggja aðgengi að útivistarsvæðum, 

náttúru, hreyfingu og afþreyingu. Í samráðsferlinu komu fram ábendingar um mikilvægi 

þess að bjóða upp á öfluga grunnþjónustu fyrir íbúa og að það væri grundvöllur til að 

stuðla að íbúafjölgun. 

Margar góðar hugmyndir komu hjá nemendum um tækifæri til að bæta aðstöðu í 

sveitarfélaginu og verður unnið með þær í skipulagsvinnunni. 

Skipulagsvinnuna mun fjalla um stefnur og aðgerðir til að: 

• Stuðla að öflugri opinberri þjónustu, sem er m.a. menntun og heilbrigðisþjónusta. 

• Staðsetning samfélagsþjónustu verði á þann hátt að hún nýtist flestum innan 

sveitarfélagsins. 

• Stuðla að heilsueflandi umhverfi, sem hvetur til útivistar og hreyfingar og stuðlar að 

bættri lýðheilsu.  

• Skilgreina útivistarsvæði í þéttbýli og dreifbýli.   

• Viðhalda þeim kostum sem sveitarfélagið og samfélagið býr yfir. 

Mynd 5.1 Þjóðvegir (hvítur) og reiðleiðir (rauður) í Sveitarfélaginu 
Skagafjörður.  
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• Skilgreina aðgerðir sem á að ráðast í á skipulagstímabilinu til að markmið skipulags 

gangi eftir. 

Í skipulagsvinnu verður lagt mat á framboð samfélagsþjónustu í 

sveitarfélaginu og sett stefna um aðgengi íbúa að menntun, 

heilbrigðisþjónustu, útivistarsvæðum og afþreyingu.  

5.7 Loftslag 

Í aðalskipulagsvinnunni þarf sveitarfélagið að setja sér markmið og skilgreina aðgerðir 

sem styðja við stefnumörkun stjórnvalda í loftslagsmálum, m.a. aðgerðaráætlun til ársins 

2030. Meðal viðfangsefna eru: 

• Orkuskipti samgangna (hleðslustöðvar og hafnir).  

• Skilgreina markmið og leiðir til að draga úr kolefnisspori byggðar og atvinnustarfsemi 

á svæðinu, sbr. markmið sóknaráætlunar um 5% minnkun.  

• Skilgreina aðgerðir til kolefnisbindingar – svo sem með skógrækt, landgræðslu og 

endurheimt votlendis. 

• Skilgreina aðgerðir sem á að ráðast í á skipulagstímabilinu til að markmið skipulags 

gangi eftir. 

Í skipulagsvinnu verða skoðaðar leiðir til að draga úr neikvæðum áhrifum 

á loftslag vegna byggðar, daglegra athafna og atvinnu í sveitarfélaginu. 

5.8 Verndarsvæði 

Í aðalskipulagsvinnunni verður endurskoðuð stefna um verndarsvæði vegna náttúrufars, 

vatnsverndar og menningarminja. Mjög stór hluti sveitarfélagsins er skilgreindur sem 

fjarsvæði vatnsverndar og mikilvægt að endurskoða forsendur þess.  

Meðal viðfangsefna er að taka afstöðu til og móta stefnu um:  

• Verndun eða friðun skilgreindra bygginga, byggðar og búsetulandslags.  

• Friðlýst svæði og náttúruverndarsvæði.  

• Fara yfir afmörkun vatnsverndarsvæða í sveitarfélaginu og hvort forsendur eru fyrir 

breytingar á þeim. 

• Hverfisvernd. 

• Strandsvæði.  

• Skoða hvort skilgreina skuli sérstakt verndarsvæði í byggð. 

Í skipulagsvinnu verður afmörkun vatnsverndar endurskoðuð og 

afmörkun verndarsvæða uppfærð í samræmi við kortagrunna opinberra 

stofnanna, svo sem Minjastofnunar Íslands og Náttúrufræðistofnun 

Íslands. Þá verður skoðað hvort vernda skuli sérkenni byggðar á 

skilgreindum svæðum í sveitarfélaginu.  
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5.9 Takmarkanir á landnotkun 

Gerð grein fyrir svæðum undir náttúruvá í samráði við Veðurstofu Íslands, þar er litið til 

flóðahættu, hækkun sjávarborðs, ofanflóð og aðrir þættir. 

Í skipulagsvinnu verður skoðað hvort afmarka skuli sérstaklega og fjalla 

um svæði sem skilgreina ætti sem hættusvæði vegna flóðahættu, 

hækkunar sjávarborðs, ofanflóða eða annarra áhættuþátta. 

6 Tengsl við aðrar áætlanir 

Eftirtaldar áætlanir verða rýndar með hliðsjón af hugsanlegum áhrifum þeirra á mótun 

aðalskipulagsins:  

• Landsskipulagsstefna 2015-2026. Einnig tillögu að viðauka við landskipulagsstefnu 

um loftslag, landslag og lýðheilsu, sem er í vinnslu. 

Mynd 5.2  Verndarsvæði í Sveitarfélaginu Skagafjörður. 
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• Byggðaáætlun 2018-2024, sbr. markmið og sértæk verkefni sem snúa að landnotkun, 

innviðauppbyggingu og byggðaþróun.  

• Aðalskipulagsáætlanir aðliggjandi sveitarfélaga. 

• Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. 

• Velferð til framtíðar, sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, stefnumörkun til 2020. 

• Hreint loft til framtíðar – áætlun um loftgæði fyrir Ísland 2018-2029 

○ Meginmarkmið um að stuðla að loftgæðum og heilnæmu umhverfi og 

undirmarkmiðin þrjú með mælanlegum árangursvísum. Markmiðin eru að fækka 

ótímabærum dauðsföllum af völdum loftmengunar á Íslandi, fækka árlegum fjölda 

daga þar sem svifryk fer yfir heilsufarsmörk og halda áfram ársmeðaltali 

brennisteinsvetnis undir skilgreindum mörkum. 

• Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018 – 2030:  

○ Meginmarkmið er að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum með 

það fyrir augum að Ísland geti staðið við skuldbindingar sínar gagnvart 

Parísarsamningnum til ársins 2030. 

• Ferðamálaáætlun 2011-2022. 

• Áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða. 

• Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs. 

• Svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs á Norðurlandi 2015-2026. 

• Samgönguáætlun 2020-2034 og litið til aðgerðaráætlunar til fimm ára fyrir tímabilið 

2020-2024. 

• Kerfisáætlun Landsnets 2018-2027.  

• Náttúruminjaskrá og Náttúruverndaráætlun. 

• Sóknaráætlun Norðurlands vestra 2020-2024.  

7 Matslýsing 

7.1 Matsskylda 

Endurskoðun Aðalskipulags Skagafjarðar er matsskyld skv. 3. gr. laga nr. 105/2006 og 

skipulagslögum nr. 123/2010.  

7.2 Nálgun og áherslur matsvinnu 

Umhverfisskýrsla verður hluti af greinargerð í endurskoðuðu aðalskipulagi. Þar verður 

gerð grein fyrir mögulegum umhverfisáhrifum aðalskipulags, sbr. umfjöllun um 

viðfangsefni og áherslur í kafla 5.  

Matsvinnunni er ætlað að styrkja umfjöllun um forsendur og tryggja að við 

ákvörðun um landnotkun verði stuðlað að sjálfbærni og dregið úr 

neikvæðum umhverfisáhrifum áætlunarinnar. Umhverfismatið tryggir að 

við ákvarðanir í skipulagi verður litið til umhverfissjónarmiða.  

Megin áhrifaþættir skipulagsins snúa að megin viðfangsefnum (kafla 5). Aðrir áhrifaþættir 

sem kunna að koma fram í skipulagsvinnunni verða einnig skoðaðir m.t.t. umhverfisáhrifa 

eftir því sem við á. Að teknu tilliti til umfangs og eðlis áhrifa verður greint frá 

heildaráhrifum í umhverfisskýrslunni. 
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Í samræmi við niðurstöður matsspurninga og hvernig þær falla að viðmiðum verður lagt 

mat á vægi umhverfisáhrifa. Flokkun umhverfisáhrifa verður eftirfarandi: 

Mjög neikvæð (--) Neikvæð (-) Engin/óveruleg (0) Jákvæð (+) Mjög jákvæð (++) 

Umfang áhrifa mikið, 
gengur gegn helstu 
viðmiðum. 

Umfang áhrifa er 
nokkuð, fellur ekki að 
viðmiðum að hluta. 

Umfang áhrifa er lítið 
eða ekkert. Fellur að 
viðmiðum. 

Umfang áhrifa er 
nokkuð, fellur að 
viðmiðum að hluta. 

Umfang áhrifa mikið, 
er í samræmi við öll 
viðmið. 

Í matsvinnunni mun koma fram hvort tiltekin umhverfisáhrif geti talist mjög neikvæð og ef 

svo reynist verður brugðist við með breytingu á stefnu eða mótvægisaðgerðum. Einnig 

mun matsvinnan nýtast til þess að skilgreina mögulegar vöktunaraðgerðir ef óvissa ríkir 

um möguleg umhverfisáhrif. 

7.3 Valkostir 

Í umhverfismati skipulagsins verður litið til valkosta til að ná markmiðum fyrir viðfangsefni, 

þ.e. atvinnu, íbúðarbyggð, samgöngur og veitur og aðra þætti. Einnig verður unnin 

samanburður á umhverfisáhrifum m.v. óbreytt ástand, þ.e. svokallaðan núll-kost.  

Valkostir sem verða a.m.k. til umfjöllunar varða breytingar á stærð og afmörkun kjarna, 

íbúðarsvæða, atvinnusvæða, samgangna og orkumála. Þó er rétt að taka fram að nýir 

valkostir kunna að mótast í skipulags- og matsvinnunni og verður þá fjallað um þá á 

sambærilegan hátt. 

Umfjöllun um valkosti snýr fyrst og fremst að þeim breytingum sem lagðar eru fram í 

endurskoðuðu aðalskipulagi og hvaða áhrif þessar breytingar kunna að hafa á skilgreinda 

umhverfisþætti (tafla 7.1).  

7.4 Matsspurningar 

Umfjöllun um umhverfisáhrif aðalskipulagsins miðar að því að fjalla fyrst og fremst um þá 

umhverfisþætti sem líklega verða fyrir áhrifum vegna breytingar á aðalskipulagi. Í töflu 7.1 

er yfirlit yfir þá umhverfisþætti sem verða til skoðunar í skipulagsvinnunni. 

Við mótun nýs skipulags og ákvarðana um landnotkun verður horft til þess að stuðla að 

sjálfbærri þróun í sveitarfélaginu, stuðst við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (sjá 

kafla 10) og nýja umhverfisstefnu sveitarfélagsins sem er í vinnslu. Í því fellst m.a. að 

framkvæmd skipulagsins gangi ekki á líffræðilega fjölbreytileika, skerði ekki gæði og 

aðgengi að neysluvatni, taki mið af landslagi og jarðmyndunum. En umhverfismatið er 

einnig notað til að meta hvort að framkvæmd skipulags falli að markmiðum 

sveitarfélagsins t.d. um eftirsóknarverðan búsetukost, að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda, fjölbreytt atvinnulíf og grunnþjónustu.  

Umhverfismatið mun að mestu byggja á fyrirliggjandi gögnum um umhverfisþætti, en 

stefnt er að því að skrá fornminjar á þeim svæðum þar sem ráðgert er að ráðast í 

framkvæmdir, mannvirkjagerð eða hreyfa við landi á næstu árum. 
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Tafla 7.1 Yfirlit yfir umhverfisþætti og helstu áhrifaþætti. 

Umhverfis-
þáttur 

Undirþáttur 
Matsspurningar 
Hefur áætlun áhrif á: 

Viðmið 

Náttúrufar Jarðfræði og 
jarðmyndanir 

Viðkvæm svæði? 
Svæði eða stök með 
verndargildi? 

Stefnumörkun ríkisstjórnar um sjálfbæra þróun til 
2020. Velferð til framtíðar. 
Lög um náttúruvernd nr. 60/2013, m.a. 61. gr. 
Náttúruverndaráætlun 2004-2008/2009-2013 
Samráð/álit: Umhverfisstofnun. 

Vatnafar Vatnsverndarsvæði (brunn-, 
grann- eða fjarsvæði)? 
Vötn sem eru stærri en 1.000 
m2? 
Ár og læki? 

Reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun 
vatns. 
Reglugerð nr. 797/1999 um varnir gegn mengun 
grunnvatns. 
Reglugerð nr. 785/1999 um starfsemi sem getur 
haft í för með sér mengun. 

Lífríki (gróður og 
dýr) 

Verndarsvæði? 
Mikilvæg búsvæði? 
Mikilvæg gróðursvæði? 
Hverfisverndarsvæði? 
Votlendi? 
Líffræðilegan fjölbreytileika? 
Sjaldgæfar vistgerðir? 
Válistategundir? 

Stefnumörkun ríkisstjórnar um sjálfbæra þróun til 
2020. Velferð til framtíðar. 
Lög um náttúruvernd nr. 60/2013. 
Náttúruverndaráætlun 2004-2008/2009-2013. 
Ríósamningur um líffræðilegan fjölbreytileika, 
Bernarsamningur um verndun búsvæða. 
 

Landslag Landslag/ ásýnd Náttúrulegt landslag ? 
Ásýnd Skagafjarðar? 
Víðerni? 
Landslagsheildir? 

Lög um náttúruvernd nr. 60/2013 
Landsskipulagsstefna 2015-2026 

Loftslag Loftgæði/ 
Kolefnislosun 

Loftgæði? 
Losun gróðurhúsalofttegunda  
frá landnotkun og samgöngum? 

Hreint loft til framtíðar – áætlun um loftgæði fyrir 
Ísland.  
Reglugerð nr. 787/1999 um loftgæði. 
Stefnumörkun ríkisstjórnar um sjálfbæra þróun til 
2020. Velferð til framtíðar. 

Samfélag  Efnahagur Atvinnuuppbyggingu? Skipulagslög nr. 123/2010 
Landsskipulagsstefna 2015-2026 
Heimsmarkmið SÞ, m.a. markmið 11 um sjálfbærar 
borgir og samfélög.  
Stefna sveitarfélagsins Skagafjarðar. 
Stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018–2024. 
Samgönguáætlun 2019-2033 og aðgerðaráætlun 
fyrir tímabilið 2019-2023.   

Byggð Íbúðar- og atvinnuhúsnæði? 
Byggðamynstur? 

Félagslegt 
umhverfi 

Samfélagsþjónustu? 
Verslun- og þjónustu? 
Afþreyingu? 
Lífsgæði? 

Samgöngur Akstursvegalengdir? 
Þjónustustig samgöngukerfis? 

Menningar-
minjar 

Fornminjar? 
Búsetulandslag og 
byggingararf? 

Lög um menningarminjar nr. 80/2012. 

Landnotkun Landbúnaðarland? Skipulagslög nr. 123/2010 
Jarðalög nr. 81/2004, sbr. 1. gr. markmið að land 
sem vel er fallið til búvöruframleiðslu verði 
varðveitt til slíkra nota. 

Heilsa- og 
öryggi 

Heilsa Hljóðvist? 
Aðstöðu til heilsubætandi 
lífsmáta, hreyfingu, útivist? 

Reglugerð nr. 724/2008 um hávaða 
Heimsmarkmið SÞ, sbr. markmið 3 heilsa og 
vellíðan. 

Öryggi Áhrif á öryggi íbúa og lögaðila? 
Náttúruvá á núverandi 
byggðasvæðum og 
fyrirhuguðum m.t.t. flóðahættu, 
sjávarstöðu og jarðskjálfta? 

Reglugerð nr. 505/2000 um hættumat vegna 
ofanflóða og flokkun og nýtingu hættusvæða. 
Skýrsla vísindanefndar um loftlagsbreytingar. 
Samráð/álit: Samgöngustofa, Siglingasvið 
Vegagerðarinnar, Veðurstofa Íslands. 
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8 Kynning og samráð 

8.1 Samráð 

Samráð og kynningar fyrir almenning, íbúa og helstu umsagnaraðila verða í samræmi við 

skipulagslög nr. 123/2010. Haldnir verða opnir kynningarfundir um vinnslutillögu og tillögu 

að endurskoðuðu aðalskipulagi. Skipulags- og byggingarnefnd mun á vinnslutíma 

skipulags funda með hagaðilum og umsagnaraðilum um afmörkuð viðfangsefni. 

Öll skipulagsgögn, þ.e. (1) lýsing skipulagsverkefnis, (2) drög að aðalskipulagi og drög að 

umhverfisskýrslu og (3) tillaga að aðalskipulagi og umhverfisskýrsla verða aðgengileg á 

heimasíðu Sveitarfélagsins Skagafjarðar skagafjordur.is 

Á sérstakri heimasíða aðalskipulagsins geta íbúar og hagsmunaaðilar fylgst með 

framvindu skipulagsvinnu, kynnt sér fyrirliggjandi gögn og komið með ábendingar. 

Skipulags- og matslýsingin byggir m.a. á ábendingum sem komu fram á íbúaþingi um 

áherslur í endurskoðuðu aðalskipulagi og vinnustofu nemenda, ásamt ábendingum sem 

voru sendar um íbúagáttina. 

8.2 Kynningar 

Við mótun aðalskipulagsins verða haldnir ýmsir kynningar- og samráðsfundir. Fyrsti 

íbúafundurinn um endurskoðun aðalskipulagsins fór fram 10. október 2019. Þar voru rætt 

um íbúaþróun, atvinnuþróun, landbúnað og húsnæðismál. Lögð verður áhersla á að fá 

fram sjónarmið um þau viðfangsefni sem eru til skoðunar.  

Eftirfarandi er yfirlit um helstu kynningarfundi: 

• Skipulags- og matslýsing þessi verður auglýst og kynnt á Netinu.  

• Drög að skipulagstillögu verða kynnt á opnum fundum að lokinni umfjöllun skipulags- 

og byggingarnefndar og sveitarstjórnar. Fundir verða haldnir á Sauðárkróki, Hofsósi 

og Varmahlíð. 

• Tillagan að aðalskipulagi verður auglýst og verður hún kynnt á opnum fundi eða 

eingöngu aðgengileg á netinu.  

• Stýrihópur skipulagsins mun við vinnu skipulagsins leita til ýmissa aðila og kynna þeim 

viðfangsefni skipulagsins. 

8.3 Umsagnaraðilar 

Sérstaklega verður óskað eftir umsögnum eftirtalinna aðila við lýsingu þessa, drög að 

skipulagstillögu og matsskýrslu ásamt skipulagstillögunni. 

• Aðliggjandi sveitarfélög: Skagabyggð, Sveitarfélagið Skagaströnd, Blönduósbær, 

Húnavatnshreppur, Akrahreppur, Hörgársveit, Dalvíkurbyggð, Fjallabyggð og 

Bláskógabyggð. 

• Skipulagsstofnun 

• Byggðastofnun 

• Umhverfisstofnun 

• Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra 

• Vegagerðin 

• Ríkislögreglustjórinn, Almannavarnadeild 

• Veðurstofa Íslands 

https://www.skagafjordur.is/
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• Minjastofnun Íslands 

• Samgöngustofa 

• Ferðamálastofa 

• Skógræktin 

• Náttúrufræðistofnun Íslands 

• Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 

8.4 Hagsmunaaðilar 

Sveitarfélagið mun óska eftir aðkomu hagaðila að skipulagsvinnu, sem eru m.a.:  

• Búnaðarsamband Skagfirðinga 

• Heilbrigðisstofnun Norðurlands 

• Hestamannafélagið Skagfirðingur 

• Atvinnurekendur 

• Landsnet 

• Landvernd 

• Landssamtök hjólreiðamanna 

• Samtök ferðaþjónustuaðila 

• Skógræktarfélag Skagafjarðar 

• UMSS (Ungmennasamband Skagfirðinga) 

9 Verkferli 

Skipulagsferlið skiptist í 5 megin verkþætti, sem eru: 

1. Vinnustofa með nemendum var haldin 26. september sl. 

2. Íbúafundur um áherslur: 10. október sl. 

3. Skipulagslýsing: Áherslur/markmið, forsendur og fyrirliggjandi stefnur, samráðs- og 

skipulagsferli: Nóvember 2019. 

4. Skipulagstillaga, forsendur og umhverfismat – kynning á vinnslustigi: Febrúar 2020 

5. Skipulagstillaga til auglýsingar: Maí 2020 

6. Skipulagstillaga til samþykktar sveitarstjórnar: Ágúst 2020 

 

Mynd 9.1 Tímaáætlun fyrir endurskoðun Aðalskipulags Skagafjarðar 2020-2035 
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10 Heimsmarkmið 

Eftirfarandi eru heimsmarkmið sem verður stuðst við í mótun nýs aðalskipulags. 

Heims-
markmið 

Viðmið 

 

2.4.1 Hlutfall landbúnaðarsvæðis til framleiðslu og sjálfbærs landbúnaðar. 

 

 

3.6.1 Dánartíðni af völdum umferðarslysa. 

3.8.1 Umfang nauðsynlegrar heilbrigðisþjónustu 

 

 

4.4.1 Hlutfall ungmenna og fullorðinna sem búa yfir upplýsinga- og 
fjarskiptatækniþekkingu, eftir tegund þekkingar. 

 

 

6.1.1 Hlutfall íbúa sem búa við örugga vatnsveitu. 

6.3.1 Hlutfall skólps sem fær örugga meðhöndlun 

6.3.2 Hlutfall vatnshlota með góðum vatnsgæðum. 

6.4.2 Álag á vatnsbúskap: ferskvatn minnkar sem hlutfall af tiltækum 
ferskvatnsauðlindum. 

6.6.1 Breyting á umfangi vatnstengdra vistkerfa með tímanum. 

 

7.1.1 Hlutfall íbúa með aðgang að rafmagni 

7.2.1 Hlutur endurnýjanlegrar orku í heildarorkunotkun. 

 

8.5.2 Atvinnuleysi eftir kyni, aldri og fötluðum einstaklingum 

8.6.1 Hlutfall ungmenna (15-24 ára) sem stunda ekki nám, atvinnu eða eru í 
starfsþjálfun. 

8.9.2 Hlutfall starfa í sjálfbærri ferðaþjónustu af heildarstarfafjölda í 
ferðaþjónustu. 

 

9.1.1 Hlutfall íbúa í dreifbýli sem býr innan við 2 km fjarlægð frá heilsársvegi 

9.c.1 Hlutfall íbúa með aðgang að farsímaneti, eftir tækni. 

 

 

10.2.1 Hlutfall fólks með undir helming af meðaltekjum, eftir kyni, aldri og 
fötluðum einstaklingum. 

10.4.1 Mælikvarðar á fjárhagslegt heilbrigði. 

 

11.2.1 Hlutfall íbúa með auðvelt aðgengi að almenningssamgöngum, eftir kyni, 
aldri og fötluðum einstaklingum. 

11.3.1 Hlutfall milli landnýtingar og fólksfjölgunar 

11.4.1 Heildarútgjöld á mann, sem varið er til varðveislu, verndunar og friðunar 
allrar menningar- og náttúruarfleiðar. 

11.6.1 Hlutfall fasts úrgangs frá þéttbýli sem er safnað saman með 
reglubundnum hætti og er fargað með viðunandi hætti sem hlutfall af 
heildarmagni fasts úrgangs í þéttbýli. 

11.7.1 Meðalhlutfall uppbyggðra svæða í borgum sem eru opin svæði til 
almennrar notkunar fyrir alla, eftir kyni, aldri og fötluðum einstaklingum. 
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12.4.2 Myndun hættulegs úrgangs á mann og hlutfall hættulegs úrgangs sem fær 
meðhöndlun, eftir tegund meðhöndlunar. 

 

 

13.1.3 Hlutfall sveitarstjórna sem hafa samþykkt og komið til framkvæmda 
staðbundnum áætlunum um að draga úr áhrifum hamfara í samræmi við 
innlendar áætlanir um það. 

 

14.1.1 Stuðull fyrir ofauðgun strandsvæða og þéttleika fljótandi plastúrgangs. 

14.3.1 Meðalsýrustig sjávar mælt á samþykktum fjölda dæmigerðra 
sýnatökustöðva. 

14.7.1 Sjálfbærar fiskveiðar sem hlutfall af vergri þjóðarframleiðslu. 

 

15.1.1 Skógi vaxin svæði sem hlutfall af heildarlandsvæði 

15.1.2 Hlutfall mikilvægra svæða í líffræðilegri fjölbreytni land- og 
ferskvatnssvæða sem falla undir friðunarsvæði, eftir vistkerfistegund 

15.2.1 Árangur í sjálfbærri skógarstjórnun 

15.3.1 Hlutfall landhnignunar af heildarlandsvæði 

15.4.1 Umfang friðunarsvæða á mikilvægum stöðum fyrir líffræðilega fjölbreytni 
á fjallasvæðum 

15.4.2 Stuðull fyrir gróðurþekju fjalllendis 

15.5.1 Rauðlistastuðull 

 

16.1.4 Hlutfall íbúa sem upplifir sig örugga á göngu einir síns liðs í nágrenni 
heimilis síns. 

16.7.2 Hlutfall íbúa sem telja ákvarðanatöku vera fyrir alla og að brugðist sé við 
slíku, eftir kyni, aldri, fötlun og þjóðfélagshóp. 

 


